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CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Zamawiający : Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres : Berka Joselewicza 1

Telefon : (29) 765-05-00

07-410 Ostrołęka

Telefax : (29) 765-05-04

woj. mazowieckie

e-mail: poczta@otbs.com.pl

Numer NIP :

758-15-69-833

Numer REGON :

550055819

URL :

www.otbs.com.pl

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
·
·

·

·

·

·
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administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o., ul. B. Joselewicza 1 , 07-410 Ostrołęka,
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za
pomocą adresu poczta@otbs.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa PZP”,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
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·
·

·

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy PZP,
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz.1986 z późn. zm.)zwanej dalej ustawą PZP, aktami wykonawczymi do ustawy PZP oraz niniejszą SIWZ.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
1)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) bezpośrednio do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4.
Zapotrzebowanie na olej napędowy wynosi ok. 79 200 litrów w okresie dostawy 18 miesięcy
(zapotrzebowanie na powyższą ilość została określona przy założeniu pracy linii sortowniczej
Zakładu w systemie dwuzmianowym).

2)

Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi służącymi do oceny oferty. Zamawiający
zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych, stosownie do
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku zakupu ilości paliwa
wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

3)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ.

4)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09 13 41 00- 8 Olej napędowy

Uwaga:
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Zamawiający dopuszcza składanie oferty „równoważnej” w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy PZP w zakresie
przedmiotu zamówienia tj. dopuszcza się możliwość oferowania paliw charakteryzowanych również innymi
normami, jednak o parametrach tożsamych z niżej wymienionymi lub lepszych.
Olej napędowy powinien być zgodny z normą PN-EN 590.
4. Informacja o ofercie wariantowej, umowie ramowej, aukcji elektronicznej, ustanowieniu
dynamicznego systemie zakupów, wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP
i zamówieniach o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy PZP,
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6) ustawy PZP.

5. Termin wykonania zamówienia
Ustala się termin wykonania zamówienia od 15.07.2019 r. do 31.12.2020 r. lub wcześniej, gdy wyczerpie
się określona ilość przedmiotu zamówienia lub wartość zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający wymaga posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie objętym obrotem paliwami ciekłymi.
b) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje autocysterną z dystrybutorem
z aktualnym świadectwem legalizacji.
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż: 1 000 000,00 zł
Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia ważności polisy w okresie realizacji zamówienia.
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt 7
niniejszej SIWZ.
2) Podstawa wykluczenia
a) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP,
b) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy PZP może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
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5)

6)
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wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
c) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
d) Zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy PZP Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza)
należy dołączyć do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy PZP.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 6 SIWZ Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt 6 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie (lub inny dokument
potwierdzający udostępnienie zasobów przez inne podmioty) winno być złożone wraz z ofertą.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, z zobowiązania lub
innego dokumentu potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne podmioty musi wynikać
w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
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b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
7) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Uwaga:
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach o których mowa w pkt 7.1. SIWZ,
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 7.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza
informacje o podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ
7.2. Inne dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą:
1) formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2) dowód wniesienia wadium,
3) stosowne Pełnomocnictwo(a) zgodnie z pkt 13 ppkt 6,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego,
5) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
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7.3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wykonawca może wraz ze złożeniem
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do
SIWZ).
7.4. Zamawiający najpierw dokona oceny oferty, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– art. 24aa ust.1 ustawy PZP.
7.5. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia
wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
7.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 ustawy PZP
(w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu):
1) Wykaz autocystern - załącznik Nr 4 do SIWZ,
2) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo Energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.),
3) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.pkt 1), lit c) SIWZ.
UWAGA:
1) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym mowa w pkt
7.5.1. ppkt 3) SIWZ, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów,
zgodnie z art. 26 ust 2c ustawy PZP.
2) W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs narodowego
Banku Polskiego (NBP), obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, a jeżeli w danym dniu brak średniego kursu NBP, Zamawiający przyjmie
średni kurs z dnia następnego.
7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących tego dokumentu.
7.7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym
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7.8.

7.9.
7.10.

7.11.

są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na
język polski.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez
Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub
dokumentów, o ile są one aktualne.
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 SIWZ sporządzone w innym języku niż język polski
winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców
składane są w oryginale.
Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopi poświadczonej za zgodność
z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Ofertę składa
się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.,
poz.1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli
Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
oświadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.
ul. B. Joselewicza 1
07-410 Ostrołęka
4) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani
Marianna Grzyb, adres e-mail: zamówienia@otbs.com.pl
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail:
zamowienia@otbs.com.pl o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy PZP.
Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, w terminach i na zasadach
określonych w art. 38 ust 1 ust. 1a i 1b ustawy PZP.
6) Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
SIWZ i zamieści jego treść na stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni
źródła zapytania.
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7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić
treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie
internetowej. Przepisy art. 37 ust. 5 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.
8) Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
9) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza te
informację na stronie internetowej Zamawiającego.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
11) Informację z zebrania Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.
9.

Podwykonawcy.
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy .
2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. Wskazanie
niniejszego, o ile Podwykonawcy są znani na etapie składania oferty, nastąpi w Formularzu Oferty.

10. Wadium
1) W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium
w wysokości: 8000,00 PLN
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 poz. 359
i 2260 r. oraz 2017 r. poz. 1089).
3) Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w szczególności określać bezwarunkowy,
nieodwołalny obowiązek wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie zamawiającego, w przypadkach
określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy PZP oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony
w niniejszej SIWZ. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji
złożony wraz z ofertą. Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium.
Oryginał dokumentu (poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie udzielane przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości) powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot,
bez konieczności rozszywania (dekompletacji) oferty, np. umieścić w oddzielnej kopercie ze
wskazaniem na niej nazwy postępowania, w którym jest składane. Dokument wadialny musi
identyfikować wykonawcę oraz zawierać informację, że stanowi zabezpieczenie wadium
w przedmiotowym postępowaniu.
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4) W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 10 ppkt 2) lit b-e należy dołączyć ciąg
pełnomocnictw z których wynika upoważnienie do podpisania wyżej wymienionych dokumentów.
Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów trzecich.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy : PKO
BP S.A. Oddział 1 w Ostrołęce Nr 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983.
Na poleceniu przelewu należy zaznaczyć, jakiego postępowania przetargowego dotyczy wadium. Do
oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium
wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy załączyć do oferty
zgodnie z zapisami pkt 10 ppkt 3) SIWZ.
7) Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert.
8) Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert.
9) W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie pieniądza, za termin jego wniesienia
zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego
10) Zwrot albo zatrzymanie wadium następować będzie zgodnie z treścią art. 46 ustawy PZP.
11) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wówczas wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej
w ofercie
3) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale
przed jej podpisaniem.
4) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.
poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek
bankowy: PKO BP S.A. Oddział 1 w Ostrołęce Nr 89 1020 3802 0000 1802 0219 4983 z dopiskiem:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Dostawa oleju napędowego, włącznie
z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4
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6) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
7) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie, niż pieniężna, powinno ono być
wystawione jako bezwarunkowe i nieodwołalne na okres obejmujący wykonanie przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem terminów o których mowa w pkt 13.3.
8) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy PZP.
9) Zamawiający nie wyraża zgody na formy zabezpieczenia określone w art. 148 ust 2 ustawy PZP.
10) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
11) Zabezpieczenie należytego wykonania wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej wymaga akceptacji Zamawiającego.
12) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych
w pkt 11 ppkt 4) lit b-e należy dołączyć ciąg pełnomocnictw z których wynika upoważnienie do
podpisania wyżej wymienionych dokumentów. Powyższy wymóg dotyczy również podmiotów
trzecich.
12. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia
publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.
13.

Opis sposobu przygotowania oferty.

1)
2)
3)
4)

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
Oferta musi być złożona w formie pisemnej zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem
odręcznym.
5) Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest
łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
6) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego
upoważnione.
7) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
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8) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób)
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane
i parafowane.
9) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
10) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci, zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
11) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą
być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
12) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust.4 ustawy PZP.
13) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz zobowiązania podmiotów trzecich
powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób łącznie) uprawnioną do
reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.
14) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości.
15) Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.
a) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), że
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”.
b) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust.4 ustawy PZP.
14.

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrołęckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o., ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, pok. Nr 16 (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie :
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do dnia

25 czerwca 2019 r.

do godz.

11:00

2) Oferta powinna być złożona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco :
Przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem
(autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
Nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2019 r. godz. 11:15
3) Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty przetargowej w sytuacji
niezgodnego z powyższym sposobem opisania oferty.
15.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.
2) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr …”
3) Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty
podpisanego przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę)
zawierającą oświadczenie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

16.

Miejsce i termin otwarcia ofert.
1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka, pok. Nr 14
w dniu
25 czerwca 2019 r.
o godz.
11.15
2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3) W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”.
4) Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
5) W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym :
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczące ceny całej oferty zawarte w Formularzu Oferty.

14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

6) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny zawarte w ofertach.
7) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie bez otwierania, zgodnie z art. 84
ustawy PZP.
17.

Termin związania ofertą.
1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 17 ppkt 2) SIWZ nie powoduje utraty wadium.
4) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

18.

Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o „Formularz ofertowy” – Załącznik Nr
1 do SIWZ.
2) Współczynnik korygujący cenę za 1 litr paliwa należy skalkulować w oparciu o cenę hurtową netto
oleju napędowego Ekodisel firmy PKN Orlen S.A. w dniu 3 czerwca 2019 r. Cena oferty nie
stanowi podstawy wynagrodzenia Wykonawcy, a jedynie jest niezbędna do wyboru oferty
najkorzystniejszej.
3) Wysokość współczynnika korygującego cenę hurtową producenta określonego przez Wykonawcę
w Formularzu Ofertowym nie będzie podlegać zmianom przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
4) Wszystkie wartości przedstawione w ofercie, winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku.
Wszelkie zaokrąglenia w ofercie należy przeprowadzić zgodnie z zasadami matematycznymi.
5) Cena ofertowa winna zawierać koszty paliwa silnikowego łącznie z podatkiem akcyzowym, koszty
dostawy, w tym koszt transportu, koszty badań, koszty rozładunku i wszelkie inne koszty, bez
których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
6) Cena ofertowa zostanie zwiększona o podatek VAT.
7) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą
stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
8) Ostateczna cena oferty, określona przez Wykonawcę, winna być liczona do dwóch miejsc po
przecinku stosując zasadę określoną art.106e ust.11 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11
marca 2004. Kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija
się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
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9) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały
w części II niniejszej SIWZ- Ogólne warunki umowy.
10) Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP jeżeli złożono ofertę, której wybór oferty prowadziłby do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość
bez kwoty podatku. Informację, o której mowa w art. 91 ust 3a ustawy PZP należy wskazać w
punkcie V formularza oferty.
11) Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wobec Zamawiającego z tytułu zrealizowania przez
Wykonawcę mniejszej ilości i zakresu dostaw niż tych wymienionych w formularzu ofertowym
i osiągnięcia faktycznego wynagrodzenia niższego niż to, które stanowi cenę sumaryczną oferty
z formularza ofertowego.
19.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagi:
Kryterium

Waga kryterium (%)

Cena (C)

100%

2) Kryterium „cena” [C] będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
W kryterium cena można uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Liczba punktów zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:
najniższa oferowana cena brutto

C = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena ocenianej oferty brutto

3) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy (Wykonawcom), który (którzy)
przedstawi(ą) najkorzystniejszy bilans wskazanego kryterium.
4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o
takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy PZP.
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20.

Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1) Z wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy PZP
zostanie zawarta umowa zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, które stanowią część II SIWZ.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia dostarczyć umowę regulującą ich współpracę.
3) Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych zgodnie z art. 94 ustawy PZP.
4) Zgodnie z art. 24aa ust. 2 ustawy PZP, jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może zbadać czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w
postępowania wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
5) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki
takich zmian:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany:
Ø stawki podatku od towarów i usług,
Ø wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
Ø zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
Ø zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany, o których mowa w ppkt 5) litera a) tiret 1 obowiązywać będą od dnia wejścia
w życie zmian ustawowych. W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto nie
ulegnie zmianie, natomiast zmieni się automatycznie wartość podatku. Powyższa zmiana będzie
dotyczyła wyłącznie tej części dostaw, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w
życie zmiany. Wykonawca poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie
stawki podatku VAT ze wskazaniem wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych
stawek. Powyższe zmiany nie wymagają konieczności zawierania aneksu do umowy.
Zmiany, o których mowa w ppkt 5) litera a) tiret 2, 3 i 4 obowiązywać będą od dnia zawarcia
przez Strony stosownego aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest
złożenie przez Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Wykonawca wraz
z wnioskiem ma obowiązek przedłożenia szczegółowych kalkulacji obrazujących wpływ zmiany
prawa na zmianę kosztów, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu kalkulację kosztów osobowych, tj. dokumenty wskazujące na wzrost
wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących bezpośredni udział w realizacji
zamówienia (kalkulacja przed i po zmianie) oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń
na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy.
W odniesieniu do okoliczności opisanych w ppkt 5) litera a) zmiany nastąpić mogą wyłącznie
o kwotę wynikającą ze zmiany stawek.
b) Szczegóły dotyczące zmian treści umowy opisano w części II SIWZ – ogólne warunki umowy w §9.
Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,
jednocześnie nie stanowią one zobowiązania na ich wprowadzenie.
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21.

Środki ochrony prawnej.
1) Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy PZP, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP odwołanie oraz skarga. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
3) W związku z tym, że wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie w niniejszym
postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego,
d) opisu przedmiotu zamówienia,
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
4) Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.
5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
6) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

22.

Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory :
L.p.

Oznaczenie załącznika

Nazwa załącznika

1.

Załącznik nr 1

Wzór Formularza Oferty.

2.

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3.

Załącznik nr 3

Wzór
oświadczenia
z postępowania

4.

Załącznik nr 4

Wykaz autocystern ( dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona)

5.

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności /braku przynależności do grupy
kapitałowej
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

Załącznik nr 1-Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
I.

ZAMAWIAJĄCY:

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza1, 07-410 Ostrołęka.
- postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawy p.n.:
„Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa
znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
II.
WYKONAWCA:
1.PEŁNA NAZWA WYKONAWCY(ÓW)…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.ADRES WYKONAWCY (ÓW)………………………………….....…………………….................................................................
3.NIP/REGON WYKONAWCY…………………………....................................................................................................
DANE TELEADRESOWE, NA KTÓRE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ KORESPONDENCJĘ ZWIAZANĄ Z NINIEJSZYM
POSTĘPOWANIEM
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
ADRES DO KORESPONDENCJI ( jeżeli jest inny niż adres w pkt 2) ……………...........................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: ….......…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
III. CENA OFERTOWA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą cenę
obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, to jest :

CENA NETTO (bez podatku VAT) (obliczona zgodnie z poniższą tabelą) …………………….……………………………… PLN
(słownie : ....................................................................................................................................... PLN)
VAT ……… % tj. ……………………………………………………………… PLN
CENA BRUTTO (z podatkiem VAT) .....................................................................................................PLN
(słownie : ......................................................................................................................................... PLN)
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włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

Tabela nr 1.
Cena hurtowa
za 1 litr [CH]

Rodzaj paliwa

j.m.

1

Olej napędowy

Ilość

2

litr

(cena obowiązująca
na dzień 3 czerwca
2019 r. dostępna
na
stronie
internetowej
producenta :1000
litrów)
3

Cena netto za
litr wg
Wykonawcy
[CW]

4

5

Współczynnik
korygujący
w
stosunku
do
obowiązującej
ceny hurtowej
producenta
netto [Wk]
WK = CW : CH
6

Wartość netto w zł
(kol. 3x4x6)

7

79 200

IV.
OŚWIADCZENIA
1) Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz we wzorze umowy.
2) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
3) Akceptujemy 14 dniowy termin płatności faktur, licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
4) Wadium o wartości …………………………………. PLN zostało wniesione w dniu ………………… w formie
…………………………………
(potwierdzenie w załączeniu),
5) Proszę o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto:
………………………………………………………………………………….*
*dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium w pieniądzu

V.

Informujemy, że zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, wybór mojej/naszej ofert będzie/nie będzie*
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi
podatku od towarów i usług, w związku z tym:
Oświadczamy, że towary / usługi*, których dostawa/świadczenie* będzie prowadzić do powstania
obowiązku podatkowego to: ………………………………………………………………………………………………………………
(wpisać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi/gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)
Wartość wskazanych powyżej towarów / usług* bez podatku VAT wynosi ………………. PLN. Jeżeli
Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający
zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
(dotyczy pkt 18 ppkt 10) SIWZ)
*niewłaściwe skreślić

VI.

PODWYKONAWCY
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać
również firmy proponowanych podwykonawców)
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1)
2)
3)
4)

VII.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:
Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

VIII.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest
Pani/pan………………………………………………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………………………………………………………………...
Tel: …………………………………………………………………………………………………………
Fax: ……………………………………………………………………………………………………….

IX.

INFORMACJA W ZAKRESIE TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

Oświadczam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:
LP.

Oznaczenie rodzaju ( nazwy) informacji

Strony
w
ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
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do

X.
SPIS TREŚCI
Integralną cześć oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
1.)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………................................................................................
3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6)…………………………………………………………………………………………................................................................................
7)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
XI.

PODPISY

1. Pieczęć wykonawcy

2. Podpisy(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy(ów)

……………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 2-Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka.

Wykonawca:
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”
składam/y następujące oświadczenia:
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU

W

POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 6. SIWZ
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w ……………………………………...………………………………………………………………………………….................
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w
postępowaniu),polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,w
następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

Załącznik Nr 3- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
Zamawiający: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka.

Wykonawca:
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”, składam/y następujące oświadczenia:

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy
PZP.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
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art. …………. ustawy PZP(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP
podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………………………………………
……………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik Nr 4- Wykaz autocystern (dla wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona).
Zamawiający: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka.

WYKAZ AUTOCYSTERN.
( składane na wezwanie Zamawiającego)
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na
terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”, w imieniu *
LP.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że :
Dysponuję autocysterną z dystrybutorem z aktualnym świadectwem legalizacji.
Wykaz posiadanych autocystern z aktualnym świadectwem legalizacji
L.p.

Rodzaj autocysterny, numer rejestracyjny pojazdu.

Nr i data
legalizacji.

świadectwa

UWAGA:
* W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich
Wykonawców;

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………………………………………..
( podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy
przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………..…………………………………………
(podpis)
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włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

Załącznik Nr 5 -Wzór oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej
(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert ,o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP)
Zamawiający: Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Berka Joselewicza 1,
07-410 Ostrołęka.

OŚWIADCZENIE
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1
pkt 23 ustawy PZP
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego, włącznie
z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce przy ul. Turskiego 4” w imieniu
LP.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam, że*:

□ Należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z następującymi
uczestnikami postępowania ( należy podać ich nazwy i adresy siedzib) :
………………………………………………….;
………………………………………………….;
□ Nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP z innymi
uczestnikami postepowania.*
* zaznaczyć odpowiednie
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
podpis)

UWAGA:
1. Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy PZP, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamówienia;
2.
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Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
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Część II. Ogólne warunki umowy.
§1.
PREDMIOT ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

1.

Zamawiający zleca , a Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw oleju napędowego.
Dostawy oleju napędowego Wykonawca zapewni własnym transportem (autocysternami z pompą) do
dwóch certyfikowanych zbiorników na olej napędowy o pojemności 600 litrów każdy, znajdujących się
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4
Częstotliwość i wielkość każdorazowej dostawy uzgadniana będzie na bieżąco pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym telefonicznie, mailowo lub faxem. Szacunkowa ilość objętościowa jednej dostawy
wynosić będzie ok. 1000 litrów oleju napędowego. Realizacja umowy będzie odbywać się partiami.
Ilość objętościowa dostarczanego paliwa będzie naliczana przez legalizowany dystrybutor Wykonawcy
posiadający odpowiednie certyfikaty i atesty oraz wyposażony w legalizowany licznik spełniający normy
granicy pomiaru (+/- 0,5%) poświadczonym aktualnym świadectwem legalizacji, określonym
w odpowiednich, obowiązujących przepisach.
Szacowana ilość oleju napędowego wynosi 79 200 litrów.
Ilość i zakres dostaw może ulec zmniejszeniu, w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymogi określone w aktualnej na dzień wykonania dostawy
Polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06 (w okresie temperatur poniżej -20oC jakość paliwa zimowego
musi zapewnić ciągłość pracy silników pojazdów Zamawiającego). Dopuszcza się możliwość dostawy
paliw charakteryzowanych również innymi normami, jednak o parametrach tożsamych z wymienionymi
lub lepszych. Normy powinny być zgodne z znowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne lub wyższe z opisywanymi przez
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym
prawem, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680). Normy powinny być
zgodne ze znowelizowanymi w trakcie dostaw normami i przepisami.
Każda dostawa musi być potwierdzona dołączonym dokumentem potwierdzającym wymagania
jakościowe określone w obowiązujących przepisach (normach).
Ilość dostarczanego paliwa będzie zawarta w protokole odbioru i ustalona w oparciu o wskazania
dystrybutora Wykonawcy posiadającego odpowiednie certyfikaty, atesty i wyposażonego
w legalizowany licznik na cysternie.
Realizacja dostaw będzie odbywała się w ciągu 36 godzin od daty zamówienia złożonego e-mailem lub
faksem potwierdzając ten fakt telefonicznie. Dostawa będzie odbywała się wyłącznie w dni robocze od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
O terminie dostawy oleju napędowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4 Wykonawca powiadomi e-mailem lub faksem potwierdzając
Zamawiającemu ten fakt telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
§ 2.
Termin realizacji zamówienia
Okres obowiązywania niniejszej umowy ustala się od 1.07.2019 r. do 31.12.2020 r. lub wcześniej, gdy
wyczerpie się określona ilość lub wartość przedmiotu zamówienia.
§ 3.
Wynagrodzenie

31

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawcy z tytułu wykonania umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie nie przekraczającej
netto: ……………………………...……..zł (słownie: …………………….. zł), plus należny podatek VAT ……….……% w
wysokości ……………..………………… zł (słownie: ……………. zł), brutto: ………………………………………….. zł
(słownie: …………………………………………….. zł)
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie wypłacane Wykonawcy sukcesywnie każdorazowo po
dostarczeniu poszczególnej partii paliwa, na podstawie protokołu odbioru.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 stanowić będzie iloczyn ilości litrów paliwa danej partii i ceny
hurtowej PKN Orlen za 1 litr paliwa na dzień dostawy, skorygowanej o stały współczynnik korygujący
z formularza ofertowego w wysokości: ………
Cena jednostkowa za paliwo zawiera koszt paliwa, akcyzę, koszt dostawy, w tym koszt transportu,
koszty badań, koszt rozładunku i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie umowy byłoby
niemożliwe.
Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę w złotych polskich.
Zapłata za wykonane dostawy nastąpi w ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury.
Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy ilość dostaw
będzie mniejsza od deklarowanej.
§ 4.
Kontrola i odbiór przedmiotu zamówienia
Wykonawca każdorazowo wraz z dostawą paliwa do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4, przedłoży świadectwo jakości na daną partię oleju
napędowego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania jakości otrzymywanego oleju napędowego
w upoważnionym do tego typu badań laboratorium.
W przypadku niezgodności badanego oleju napędowego z aktualną Polską normą - PN-EN
590+A1:2017-06 dla oleju napędowego Zamawiający obciąży kosztami wymienionych w ust. 2 badań
Wykonawcę.
W przypadku niezgodności badanego oleju napędowego z aktualnymi normami) i wynikającymi z tej
niezgodności ewentualnymi szkodami (np. awarie pojazdów, uszkodzone układy paliwowe itp.)
Wykonawca pokryje koszty wszelkich napraw niezależnie od kar umownych określonych w umowie.
W przypadku braku świadectwa jakości, o którym mowa w ust. 1 lub w przypadku określonym w ust. 3
niniejszego paragrafu, bądź w przypadku opóźnienia w dostawie paliwa powyżej 36 godzin
Zamawiający jest uprawniony do dokonania zakupu paliwa od innego dostawcy w ilości, jaka została
zamówiona, bądź dostarczona o złej jakości. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
zwrotu w terminie 7 dni nadwyżki kosztów poniesionych przez Zamawiającego ponad koszty, jakie by
poniósł w przypadku prawidłowej, wynikającej z treści niniejszej umowy dostawy paliwa. Powyższe nie
uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia kar umownych, o których mowa w § 7.

§ 5.
Zobowiązania stron
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za jakość, terminowość oraz
kompletność dostaw objętych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca powinien dostarczać paliwo zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów regulujących
sposób transportowania paliw.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot zamówienia ma wady
zmniejszające wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający
z okoliczności i przeznaczenia, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami
ustalonymi w normach i odpowiednich przepisach.
32

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawy pn.: „Dostawa oleju napędowego,
włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników paliwa znajdujących
się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów
Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

4. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i wymiany wadliwego paliwa na własny koszt.
5. Wykonawca obowiązki wynikające z ust. 4 wykona w terminie 2 dni od daty ich zgłoszenia.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych
w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich powstałe w związku
z realizacją przedmiotowego zamówienia.

1.

2.
3.
4.

§ 6.
Wspólna realizacja umowy
Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie pełnomocnika
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie
Umowę. Pełnomocnik upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę.
Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 1 będzie: ………………………………………................................ .
Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę.
Przed zawarciem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię
umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców względem siebie przy realizacji
niniejszej Umowy.
§ 7.
Podwykonawstwo

1.

2.
3.

4.
5.

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi, przy pomocy
podwykonawców w zakresie: …………………..............................................................................
(w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – zapisy poniższe)
Powierzenie Podwykonawcy jakichkolwiek dostaw innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy
musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowę z Podwykonawcą na
realizację powierzanego mu do wykonania zakresu dostaw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§ 8.
Zmiany postanowień umowy
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w treści umowy w min. w zakresie zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy wyłącznie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy
z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek.
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany, o których mowa w ust 1) niniejszego paragrafu obowiązywać będą od dnia wejścia w życie zmian
ustawowych. W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie,
natomiast zmieni się automatycznie wartość podatku. Powyższa zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej
części dostaw, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany. Wykonawca
poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego o ustawowej zmianie stawki podatku VAT ze wskazaniem
wysokości stawki i terminu obowiązywania zmienionych stawek. Powyższe zmiany nie wymagają
konieczności zawierania aneksu do umowy.
Zmiany, o których mowa w ust. 2), 3), 4) niniejszego paragrafu obowiązywać będą od dnia zawarcia przez
Strony stosownego aneksu. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do aneksu jest złożenie przez
Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia. Wykonawca wraz z wnioskiem ma obowiązek
przedłożenia szczegółowych kalkulacji obrazujących wpływ zmiany prawa na zmianę kosztów,
w szczególności Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kalkulację kosztów osobowych,
tj. dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących
bezpośredni udział w realizacji zamówienia (kalkulacja przed i po zmianie) oraz wykazać wpływ wzrostu
kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy.

§ 9.
Kary umowne
1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy:
a) za opóźnienie w dostawie zamówionego paliwa Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1. umowy za każdy dzień zwłoki,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze paliwa Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 1. umowy
za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu,
c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę z tytułu nie przedłużenia ważności polisy OC w okresie
realizacji umowy w wysokości 500 zł.
d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 3 ust 1. umowy.
e) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 1. umowy.
2. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej za nieterminową
zapłatę faktur,
3. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
z wystawionej przez siebie faktury.
4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
prawa cywilnego, jeżeli wartość kar nie pokryje powstałej szkody.
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§ 10
Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1) stwierdzenia istotnych odstępstw od wymaganej przez Zamawiającego jakości dostarczonego
oleju napędowego, stwierdzonej wynikami badań laboratoryjnych,
2) naruszenia przez Wykonawcę w sposób istotny postanowień umowy. Oświadczenie o odstąpieniu
może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących
podstawę odstąpienia,
3) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku
odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tej okoliczności,
4) utraty przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy,
5) niedostarczenia zamówionej partii paliwa bez uzasadnionej przyczyny w okresie dłuższym niż 3 dni
liczonym od momentu złożenia zamówienia,
6) wszczęcia postępowania likwidacyjnego wobec Wykonawcy,
7) zawieszenia przez Wykonawcę działalności,
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonanej części umowy.
3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno uzasadniać jego przyczynę pod
rygorem nieważności.
4. Przed upływem okresu określonego §2 Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub
w części na podstawie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę jednostronnie z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu
wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy lub jego
części przez Wykonawcę lub osobę (osoby) którym Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu
umowy lub jego części.
§ 11
Osoby upoważnione do kontaktów
1. Wykonawca wyznacza Pana/panią ………………………………………………………..…….., tel. …………………………,
fax: …………………… e-mail: ……………………………………………………., jako osobę do kontaktu przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Zamawiający wyznacza Pana/panią …………….…………………………………………, tel. ……………………………,
fax: …………………………. email: ……………………………………… jako osobę do kontaktu przy wykonywaniu
niniejszej umowy.
3. Strony oświadczają, że w/w osoby posiadają umocowanie do podejmowania wszelkich decyzji
i działań w granicach określonych postanowieniami niniejszej umowy z wyjątkiem zmiany, rozwiązania
lub wypowiedzenia umowy.
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§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszystkie dokumenty, z wyjątkiem faktur, sporządzone w języku obcym, Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu z tłumaczeniem na język polski.
2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:
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Część III – Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem (autocysternami z dystrybutorem) do zbiorników
paliwa znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska
Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego 4”

2. Rodzaj zamówienia:
Usługi
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oleju napędowego, włącznie z transportem
(autocysternami z pompą)
do zbiorników paliwa znajdujących się na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Ostrołęce
przy ul. Turskiego 4 w szacowanej ilości około 79 200 l (zapotrzebowanie na podaną ilość dotyczy
pracy linii sortowniczej Zakładu w systemie dwuzmianowym) w okresie 18 miesięcy, tj. w okresie
od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r.
2) Wielkości podane wyżej są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmian ilościowych, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma
obowiązku zakupu ilości paliwa wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia. Z tytułu zmniejszenia
przedmiotu zamówienia Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.
3) Olej napędowy Wykonawca dostarczać będzie sukcesywnie własnym transportem (autocysternami
z pompą) do dwóch certyfikowanych zbiorników na olej napędowy o pojemności 600 litrów każdy,
znajdujących się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce przy ul.
Turskiego 4.
4) Częstotliwość i wielkość każdorazowej dostawy uzgadniana będzie na bieżąco pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym mailowo lub faxem. Szacunkowa ilość objętościowa jednej dostawy
wynosić będzie ok. 1000 litrów oleju napędowego.
5) Ilość objętościowa dostarczanego paliwa będzie naliczana przez legalizowany dystrybutor
Wykonawcy posiadający odpowiednie certyfikaty i atesty oraz wyposażony w legalizowany licznik
spełniający normy granicy pomiaru (+/- 0,5%) poświadczonym aktualnym świadectwem legalizacji,
określonym w odpowiednich, obowiązujących przepisach.
6) Realizacja dostaw będzie odbywała się w ciągu 36 godzin od daty zamówienia złożonego mailem lub
faksem potwierdzając ten fakt telefonicznie. Dostawy odbywać się będą wyłącznie w dni robocze
Zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
7) O terminie dostawy oleju napędowego do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w
Ostrołęce, ul. Turskiego 4, Wykonawca powiadomi mailem lub faksem potwierdzając ten fakt
telefonicznie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
8) Dostarczany olej napędowy musi spełniać wymogi określone w aktualnej na dzień wykonania
dostawy Polskiej normie PN-EN 590+A1:2017-06 (W okresie temperatur poniżej -20oC jakość paliwa
zimowego musi zapewnić ciągłość pracy silników pojazdów Zamawiającego). Dopuszcza się
zastosowanie norm równoważnych lub wyższych z powyższą. Wykonawca, który powołuje się na
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rozwiązania równoważne lub wyższe z opisywanymi przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
9) Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonywana zgodnie z powszechnie obowiązującym
prawem, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r.
w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680)
10) Każda dostawa musi być potwierdzona dołączonym dokumentem potwierdzającym wymagania
jakościowe określone w obowiązujących przepisach (normach).
11) Ilość dostarczanego paliwa będzie zawarta w protokole odbioru i ustalona w oparciu o wskazania
dystrybutora Wykonawcy posiadającego odpowiednie certyfikaty, atesty i wyposażonego w
legalizowany licznik na cysternie
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